
 

Διεύθυνση :Τερψιχόρης51 
Τ.Κ :17562 
Πληροφορίες :Μ.ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ 
Τηλέφωνο :213.2020.289 
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ΠΡΟΣ:   
ΤΑΚΤΙΚA  ΜΕΛΗ 
1. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (Αντιπρόεδρο) 
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ ΙΩΑΝΝΗ 
4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 
5. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
6. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ 
8. ΠΙΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΛΑΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
2. ΤΕΝΤΟΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
4. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
5. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

  
ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(άρθ. 75 του Ν. 3852/2010) 
 

     Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 

διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης 51), την 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 

Θέμα 1ο : Σύνταξη  της 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2017. 

Θέμα 2ο : Σύνταξη του σχεδίου της 1ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2017. 

Θέμα 3ο : Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 

τέταρτο τρίμηνο έτους 2016, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την παροχή πάγιας προκαταβολής σε βάρος κωδικών αριθμών του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και τον ορισμό του υπαλλήλου, στο όνομα του οποίου θα 

εκδοθεί το ένταλμα. 

Θέμα 5ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 3.598.169,92€ σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. 

που αφορούν προνοιακά επιδόματα. 

Θέμα 6ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 345.200€ σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 

αφορούν αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης. 

Θέμα 7ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.549.530,90€ για κωδικούς εξόδων 

πρ/σμού ο.ε. 2017 που χειρίζεται το Τμήμα Πρ/σμού-Λογιστικού Δ/νσης Ο.Υ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
Βαθμός Ασφαλείας 
Παλ. Φάληρο,  20.1.2017  
Αριθμ. Πρωτ.: 1661 
Βαθμός Προτεραιότητας 



 

Θέμα 8ο : Έγκριση πίστωσης κεκλεισμένων χρήσεων: Α) 32.111,94€, για την πληρωμή αμοιβών & 

εξόδων προσωπικού και Β) 38.142,44€ για την πληρωμή υπερωριών προσωπικού. 

Θέμα 9ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 204.134,55€, κεκλεισμένων χρήσεων, για την 

πληρωμή αποδόσεων κρατήσεων παρελθόντων ετών και χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου ΠΟΕ 

από εκμισθώσεις ακινήτων. 

Θέμα 10ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 464.010,35€, κεκλεισμένων χρήσεων, για την 

πληρωμή διαφόρων εξόδων ΠΟΕ. 

Θέμα 11ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 27.496,52€, κεκλεισμένων χρήσεων, για την 

πληρωμή έργων παρελθόντων ετών. 

Θέμα 12ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 12.960€ σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που 

αφορούν  συνεχιζόμενες 2016 εργασίες του Τμήματος Προμηθειών  της Δ/νσης  Ο.Υ. 

Θέμα 13ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 171.138,36€ σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. 

που αφορούν  συνεχιζόμενες 2016 εργασίες και προμήθειες της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου. 

Θέμα 14ο : Έγκριση και ψήφιση ποσού 21.893,25€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 15-6261.001: 

Συντήρηση παιδικών χαρών 2016 συν. 

Θέμα 15ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 5.086.589,61€ σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. 

που αφορούν  συνεχιζόμενα 2016  έργα της Τ.Υ. 

Θέμα 16ο : Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 671.185,75€ σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. 

που αφορούν  συνεχιζόμενες εργασίες και προμήθειες του Τμήματος Η-Μ της Τ.Υ. 

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας σφραγίδων, β) την 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 3.000€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Θέμα 18ο : Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 3.472€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 20-6634.001: 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες). 

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού φρεατίων, 

δεξαμενών, εκκένωσης & απόφραξης βόθρων, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης συνολικού 

ποσού 5.300€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Θέμα 20ο : Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού  8.000€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος των ΚΑ: 00-

6116.001 & 00-6494 για Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και Έξοδα συμβολαιογράφων &  

δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.). 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                       ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
Εσωτερική διανομή: 
-Γεν. Γραμματέα 
-Πρόεδρο Δ.Σ. 
-Αντιδημάρχους 
-Δ/νσεις Υπ/σιών 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, να ενημερώσετε το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής 
προκειμένου να ειδοποιηθούν τα αναπληρωματικά μέλη. 


